
 

 

 

 

 

Nr. 15 (184), august 2015 

Sæsonens første viseaften ! 

Fredag d. 11. september 2015  

i Asminderød Sognegård 

(dørene åbnes kl. 19, og vi starter underholdningen kl. 20) 

Underholdningen på denne sæsonens første viseaften er lagt i hænderne på nogle af 

foreningens egne aktive.  

Til aftenens titel har jeg valgt ”Oh Danmark”, idet jeg har foreslået kunstnerne at synge 

viser, som på en eller anden måde beskriver vores land - og ikke mindst os danskere - på godt 

og ondt.  

Herudover skal vi synge nogle fællessange, som jeg synes passer godt til emnet. 

Jeg glæder mig til at se rigtig mange visevenner den 11. september. 

Mange hilsner 

Edel, visevært 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK TILMELDING  

via vores booking system www.vvin.dk 

hvor du kan gå ind og reservere plads. 

Vi ser meget gerne, du reserverer plads 14 dage før en viseaften. 

HUSK også at gå ind og slette din reservation  

senest onsdagen før en viseaften, hvis du bliver forhindret i at 

komme. 

http://www.vvin.dk/


Næste viseaften 
finder sted  

Fredag d. 9. oktober 2015 

 

Emne:  Viser fra ”godteposen”. 

Vi har alle nogle viser, som vi holder meget af, og som vi gemmer i ”godteposen”. 

Nu får de aktive chancen for at synge dem eller fremsige dem til viseaftenen i oktober.  Der er 

frit slag!  Og ingen censur!   

Viseværten vil også sørge for lidt flere fællessange end vanligt.  

Visevært: Per 

 

NB, NB, NB!   Bestyrelsen er kommet i besiddelse af en forstærker,  

som kan udlånes til folk med gode armkræfter!  

Henvendelse til Per Husfeldt. 

----------------------------------------- --------------------------------------- 

Viseaftener i sæson 2015/16 

Fredag d. 11. september: Visevært Edel 
Fredag d. 9. oktober: Visevært Per 

Fredag d. 13. november: Visevært Iben 
Fredag d. 8. januar 2016: Visevært Solvejg 

Fredag d. 12. februar: Visevært ? 
Fredag d. 11. marts: Visevært Verner 

Fredag d. 8. april: Visevært/ansvarlig Per 

                     Generalforsamlingen finder sted i Sognegården, Asminderød  
mandag d. 25. april 2016 kl. 19.00 
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 HULEMØDER, med start kl. 18.00 

Onsdag d. 26. august 2015 hos Edel  

Torsdag d. 24. september hos Per  

Torsdag d. 22. oktober hos ? 

Tirsdag d. 17. november hos Solvejg 

Tirsdag d. 26. januar 2016 hos Hanne 

Mandag d. 22. februar hos Verner  

Tirsdag d. 22. marts Lise  

 

 

Referat fra den ordinære generalforsamling 
Visens Venner i Nordsjælland (VVIN) Mandag d. 20. april 2015 kl. 19.00 

i Sognegården, Asminderød. 

Referent: Lone Valentin. 

pkt. 1. Valg af dirigent: Ole Nisbeth, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Vi 

var i alt 11 personer tilstede, 9 aktive (Per, Solvejg, Edel & Peter, Hanne, Ole, Bent, Lise og Lone) og 2 fra 

vennekredsen (Lene og Poul Pedersen).  

pkt. 2. Formandens beretning: v/Per, se vedhæftet.  

Kommentarer i flæng: 

* Er der et tværkulturelt samarbejde inden for kommunen på det musiske område? 

* Notere på hjemmesiden at ikke-medlemmer af VVIN skal kontakte en person fra bestyrelsen for at 

høre, om der er en ledig plads til en viseaften, hvis interesse herfor. 

* De unge gider ikke høre på Oswald Helmuth o.a. i den genre.  

* Evt. engelske viser + mere moderne, jazz, barbershop etc.  

* Flere gav dog udtryk for ikke for meget på engelsk, men vi må være åbne for al slags musik. 

                                                      Hvad siger vennekredsen? 

* Evt. alliere os med et yngre band ½ time til en viseaften, helst med danske viser. 

* ”Halfdanskerne” kunne være et forslag.  

* Anders Påhlsson blev foreslået (jazz).  

* 7 danske kvinder, der synger sydafrikanske ting. 

* Opera. 

* Nis Bank Mikkelsen. 

Sluttelig: Fundamentet skal være viser – og ellers skal det ”bare” være god underholdning! 

Herefter blev referatet godkendt med applaus. 

pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Omdelt i kopi, v/Edel. 

Ingen kommentarer til regnskabet. Det reviderede regnskab blev godkendt med applaus. 
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pkt. 4. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 150,- pr. medlem pr. år, som blev godkendt med applaus. 

pkt. 5.  Nyt fra VVD: v/Per, se vedhæftede kommentarer. 

Ang. Viser/Visor blev bestyrelsen bedt om at tage op, om vi skal reklamere for dette blad i Skjælm, og 

kan man eventuelt modtage det via nettet? 

pkt. 6.  Indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag. 

pkt. 7. Valg til bestyrelse:   

På valg: Solvejg Guldberg, Verner Sjøholm og Lone Valentin, som alle gerne modtog genvalg. Blev 

genvalgt med applaus. 

pkt. 8. Valg af 2 suppleanter:  

1. suppleant: Johan Bech Pedersen blev valgt med applaus. 

2. suppleant: Hanne Wheadon blev genvalgt med applaus. 

pkt. 9.  Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Revisor: Grethe Bensen på valg, blev genvalgt med applaus.  

Revisor suppl.: Keld Tuxen (fra vennekredsen) på valg, blev genvalgt med applaus. 

pkt. 10. Eventuelt: 

* Edel kunne fortælle, at vores revisor (Grethe) synes, der er for kort tid til revision af regnskabet. Især i 

år, hvor generalforsamlingen er lagt 8-10 dage før den normalt finder sted. Vi vil tage dette op i 

bestyrelsen. 

* Vi talte om evt. at annoncere efter en ny pianist i Lokalavisen, da Mogens Hansen har mere end rigeligt 

at gøre som den eneste – dette tages op af bestyrelsen ved næste møde. 

 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden, der takkede dirigenten og generalforsamlingen for god ro 

og orden.  

 

Mødet sluttede kl. 20.25. 

 

Formandens beretning for året 2014 til 2015 

Så forløb endnu et dejligt viseår.  Og vi blev i Sognegården!   Jeg prøvede at overtale  

vennekredsen til at forlægge residensen til Støberihallen i Hillerød, fordi der er bedre  

plads og en stor scene, men ved vores GF sidste år blev forslaget, som alle ved, nedstemt 

med et stort flertal.   Så vi bliver her, og her har vi jo også været i rigtig mange år.   

Vi startede visesæsonen i september måned med Iben som visevært:   

4 



Iben ønskede at vise, hvilke kreative talenter viseforeningen rummede, og opfordrede de aktive til at 

komme og synge/spille egne værker: tekster, musik, oversættelser.  Det kom der en spændende aften 

ud af.  

I oktober måned fik vi besøg af den efterhånden gamle og kendte trubadur Erik Grip.  ( Nu skal 

man jo passe på med ikke at kaste med sten, når man bor i et glashus, men han er da blevet ældre!)   

Han gjorde det godt med en blanding af hyggeligt og morsomt causeri og gode viser, hvoraf vi 

kendte de fleste.  Han modtog stående applaus. Visevært Per 

 

I november måned var Lise Ravn visevært. 

Vi fik besøg af Fire finker fra Faxe. Alle uddannede barberer som sang lystige shopsange både 

danske og amerikanske.     

Desuden sørgede vi selv for at optimere denne aften! 

I januar måned var Verner og Per viseværter. Alligevel blev det en fin aften, hvor vi fejrede 

Halfdan Rasmussens 100 års fødselsdag.  Vore egne optrådte og gjorde det godt. Man kan jo heller 

ikke få et bedre emne end Halfdan.  

I februar måned var Solvejg visevært.  Det var lykkedes hende at slå kloen i Guido Paivatalu, som 

akkompagneret af Andy Sundstrøm gav os en stor og flot aften.  Guido har jo en flot fortid som 

feteret baryton sanger på Det Kgl. Teater.  Han har stadig en flot stemme. Andy gav et fint 

akkompagnement på guitar.  Honoraret var lidt pebret, så vi måtte sætte entrebilletten op.  

I marts måned var Verner visevært.  Verner havde ønsket en slags ”ViseGiro 315” med reference til 

radioens giro 413.  Jeg var desværre ikke selv til stede, men har fra sædvanligvis pålidelig kilde hørt, 

at det blev en meget vellykket aften, selvom det vist ikke blev så meget omhandlende ”ViseGiro 

315”.  

I april måned var Bent visevært.    Bent, Grethe og Lone m.fl. har en fortid som venner med Otto 

Hænning.  Det har nogle fra Visens Venner Glostrup også, og vi fik et potpourri af Otto Hænnings 

viser, både tekst og melodi.  De fik godt en time, men kunne have klaret sig med mindre.  Vore egne 

og Sisse fra Allerød/Hillerød gjorde det godt i sidste halvdel af viseaftenen.   

Og snip-snap-snude så er den visesæson ude, men starter igen i september måned.  

Vores bookingsystem har fungeret godt vist uden problemer.   Edel er tovholder og løser de 

problemer, som måtte opstå.  

Som I ved, er VVIN på facebook.  Vi håber, at mange ”liker” det, så kendskabet til vores 

viseforening må komme ud vidt og bredt.  Peter har taget nogle gode billeder og videoer fra nogle 

viseaftener og lagt dem på facebook som appetitvækker for evt. vise og musik interesserede.   De er 

ret flotte.  Husk at I skal ”synes godt om” for at få det viden om.    
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I januar måned deltog jeg sammen med formanden for VVD Dorte Birk i et ”Visionsforum” på 

Christiansborg.  Meningen var at sætte fokus på amatørkunst og kultur i DK.   Til inspiration havde 

man inviteret 3 oplægsholdere fra England, Holland og Norge. 

Fokus var decideret på dels teater og dels musik for unge.  Viser blev ikke nævnt med et ord.   På den 

anden side var det interessant at høre, hvad der skete i udlandet.  I Holland havde kommunernes 

amatørforeninger slået sig sammen for at få en større gennemslagskraft.  Det viste sig, at 65 % af den 

hollandske befolkning beskæftigedes sig med noget kreativt.   

 

I England er der også kommet fokus på amatørkulturen efter at der blev dannet et nationalt kulturelt 

samarbejde.  Direktøren hedder Robin Simpson. Han er direktør for The Voluntary Arts Network 

rummende 63.000 forskellige frivillige kunstgrupper med deltagelse af over 10 millioner 

medlemmer.  Der er etableret flere forskellige forskningsprojekter.   

   

I DK er vi ikke så ambitiøse.  Fra politisk side blev der på konferensen argumenteret for, at de 

kommunale aktører på det kulturelle område skulle samarbejde på tværs for at få større 

gennemslagskraft nationalt og dermed større synlighed og større bevågenhed hos de bevilgende 

myndigheder.   Det er jo præcis det, man har gjort i England.  

 

Men desuden vil et samarbejde tværkulturelt inden for kommunen også skabe større synlighed.    

I Hillerød er dette ved at ske, mens der ikke mig bekendt sker nogen tilsvarende i Fredensborg-

Humlebæk kommune.  

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et meget hyggeligt og godt samarbejde.  

Med sådan nogle støtter er det jo ingen sag at være formand.  

 

Også tak til John og Karin for jeres utrættelige arbejde med at slæbe lyd og lys, montere og 

afmontere efter hver viseaften, flot! flot! 

 

Og tak til Conni og Hans som i masser af år har lagt kælder til vores højttalere m.m.m. 

 

Og endelig tak til vores trofaste vennekreds som er et dejligt visepublikum at optræde for.  

 

Per  
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VVIN’s bestyrelse: 

 

Formand:       Per Husfeldt, Hansensvej 17, 3400 Hillerød             tlf. 4826 2672 

    e-mail: per_husfeldt@dadlnet.dk mobil: 4032 2672 

Kasserer:    Edel Bek Pedersen, Præstevejen 51, 3230 Græsted        tlf. 4839 2346  

   e-mail: bek_hansen@post.tele.dk mobil: 5170 5192 

Sekretær:    Lone Valentin, Rugmarken 49, st.tv., 3060 Espergærde tlf. 4913 5531  

   e-mail: valentin.lone@get2net.dk mobil: 2573 8973 

Best.medl.      Solvejg Guldberg, Hjørnestenen 1C, 2990 Nivå                 tlf. 4817 6325  

                            e-mail: solgul@teliamail.dk mobil: 2855 1843 

   Verner Sjøholm, Rønnevænget 13, 3070 Snekkersten    tlf. 4922 2861  

   e-mail: sjoholm@mail.dk mobil: 2348 9336 

 

VVIN’s giro: 9301828 

eller Danske Bank: 1551  9301828 

Skjælm’s redaktion/ekspedition/medl.registrering: Lone Valentin 

Bordbestilling: Via vores hjemmeside www.vvin.dk 
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